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Sveikinam Jo Ekscelencija Vyskupą V. Brizgi, pirma
Lietuvi Vyskupą aplanKanti Lietuvius Brazilijoj
dėlto, kad atakadistai
pakelti kainą.

2000 vyru saugos didžiuosius
ir nepatikimus
Keturi «didieji» Ženevoje
susirenka liepos 18 pirmadie
nį. Ten eina pasiruošimas, ka
ip reikės priimti svečius.
Tautų Sąjungos, po karo
minu-io*. palikti Jungtinėm
Tautom rūmai puošiami. Po
sėdžių salė perdažyta žaliom
ir auksinėm spalvom Joje
šefai su pusšefiais bus suso
dinti už keturių stalų, kurie
sudarys keturkampi. Nuo vi
eno stalo bus matyt pro langą
tolumoj dunksantis aukščiau
sias Europos kalnas Montblanas Kuriam iš šefų teks
ši vieta, turės dar vėliau susitai ti
O dabar aktualiausias yra
saugumo klausimas —
Kad ponam delegatam nie
kas neatsitiktų. . .
Už visą saugumą atsakin
gas Ženevos policijos komen
dantas Charles Knecht, kuris
jau 20 metų organizuoja tokių
konferenc.jų apsaugą. Savo
žinioje jis turi 2000 vyrų - ka
riuoinenės," policijos, slaptosi
os policijos Jis taip pat pa
laiko ryšį su sekliais, detek
tyvais, kuriuos atskiros vyria
usybės atsiveža. O nepaslap
tis, kad jau yra iš anksto ju
os atsiuntusios.
Nustebino šveicarus, kad
daugiausia šiuo tarpu sau
gumu susirūpinę ne Sovietai
o Amerika.
Iš Washingtono du aukšti
FBI pareigūnai jau ten darbu
ojasi ir tariasi su Knechtu
dėl saugumo priemonių. Jau
sutarta:
— Žiūrovai turi būti laiko
mi atokiai nuo delegacijų sa
ugumo sumetimais,
— apie konferencijos vietą
ir delegacijų būstines turi bū
ti «saugumo juosta»,
— naktį tose saugumo juos
tose turį šviesti prožektoriai,
— nevalia mesti į delegaci
jas gėlių, nes su meile tautų
vadam gali iš gėlių iškristi
bombos,
— nenormalūs tipai, įtarti
nas policijai pažįstamas ele
mentas konferencijos metu tu
ri būti budriai sekamas ar la
ikomas policijos priežiūroje,
Su Sovietais policijos ko
mendantas susitarė, kad
savo būstinės viduje sovie
tai turės savą policiją,
Kitas rūpestis — tai kur
reiks dėti «didžiųjų» mažuosi
us, nes jų kiekvienas šefas

turės po 600 800, o be to dar
bus apie 1000 korespondentų.
Vasarą kaip tik dabar turistų
sezonas Kambariai išnuomoti
avansu, ir vos begali miestas
sutalpinti eilinius svečius.
Dėl patalpų didžiausių rei
kalavimų turi Sovietai. Jie
reikalauja, kad patalpose, skir
tose Sovietų delegacijai, ne
būtų jokių svetimų žmonių ir
kad tie namai būtų išimtinai
jų žinioje. Pats Bulganinas
bus apgyvendintas rusų žinio
je esančioje viloje «Palais».
Tarp kitko toje viloje prieš
savaitę kilo paslaptingas ga
isras.
Jis buvo greitai užgesintas
be didelių nuostolių. Ar jis
buvo tyčia pakurtas, ar nety
čia, ar Sovietų priešininku ar
pačių Sovietų nieko nepaskel
biama. Bet šveicarų policija
budi, kad bent konferencijos
metu panašaus dalyko nebū
tų. . .
Su didesnėm viltim žiūri į
konferenciją ir naktinių klu
bų savininkai
Pereita Ženevos konfereuci
ja jiem nepasisekė. Joje at
mosfera buvo tokia įtempta o
ponai delegatai tokie šykštūs
kad niekas nenorėjo pinigų
išmesti tom linksmybių įstai
gom, kurios veikia nuo pusią
unakčio. Bet šiemet kalbama
kad «didieji» taikingai nusite
ikę susirenka. Anas dvi spal
vas. kuriom ištepė posėdžių
salę, jie aiškinosi savo nau
dai: auksinė - tai auksas, ku
rį delegatai paliks naktiniam
klunam, o žalia - tai veidų
spalva, su kuria jie keliaus
rytą auksą palikę. ..

«Darb.»

Kongresas uz pagalba iš
silaisvinti
Amerikos Atstovų Rūmai
birželio 23 priėmė rezoliuci
ją, kurioje
dekliaruoja Amerikos tradi
cinį nusistatymą remti tautų
laisvės ir nepriklausomybės
siekimus;
nutaria, kad
JAV per savo atstovus
Jungtinėse Tautose ir per ki
tas užsienio organizacijas pa
dėtų siekti pavergtiesiem išsi

nori

— Prieš Adhemar de Bar
ros opozicija vėl atnaujino
bylą del pasisavinimo valstv
b nio turto. Tai daroma kad
Adhemar de Barros sukompro
mituoti. kad jis nebūtų išrink
tas prezidentu.
— Eina gandai, kad šventa
sis Tėvas gali nuimti šiomis
dienomis uždėtą ekskomuniką
Peronui.

Jo prakilnybė prelatas Jo
nas Balkonas, šį sekmadienį
Dariaus ir Girėno, Išeivių Di
enos minėjime pasakys pa
grindinę kalbą, labai aktuali
ais visiems lietuviams, klau
simais.

Jo Ekscelencija vysk. V.
Brizgys šį šeštadienį atvyksta
aplankyti S. Paulo lietuvių
koloniją.

ARGENTINOJE

laisvinimo.
Rezoliuciją referavo daugu
mos vadas John W. McCor
mack. Už rezoliuciją kalbė
jo 25 atstovai, balsavo 367.
Kongresmanas Thomas J.
Dodd, Conn., kalbėjo, kad
reiktų eiti dar toliau rezoliu
cijoje — pasakyti visą teisy
bę apie bolševikus ir pas
merkti okupaciją kaip viso
pasaulio įtempimo priežastį.

Atrodo, kad Peronas nela
bai stipriai jaučiasi, nes daro
didelių nuolaidų.
Peronistų
atstovai daugumoje neatvyko
į parlamento posėdį, leista
laisvai organizuotis krikščio
nių demokratų partijai, sugrą
žinti atgal kunigai buvę kape
lionai mokslo įstaigose. Atro
do, kad diktatūrinis režimas
eina prie visiško sužlugimo.

KETURIU DIDIEJI

— Keturių Didžiųjų pasita
rimai liepos 18 d Ženevos
mieste, Šveicarijoje, numato
ma, truks apie savaitę laiko.
Paskiau posėdžiaus, visa eilė
komisijų,
Vakarų atsakingi
politikai skatina iš jos per da
ug nesitikėti. Tačiau ir tuo
atveju, j e i esminiais klausi
mais nebūtų susitarta, kaip
pabrėžiama, nebūtinai galuti
nai sprendimai būtų daromi
karu.

Pirmadienį pradeda posėd
žiauti Šveicarijoje. Amerikos
užsienio reikalų ministeris
Foster Dulles išvykdamas Europon pareiškė, kad Genevos susirinkimas bus tik prad
žia. Reiškia, čia nieko galuti
nai nebus nusispręsta ar susi
tarta, bet tik pradėta.

BRAZILIJOJE
— Udenistų partijos centras
visuotiniame suvažiavime kan
didatu į prezidentus pasiūlys
Juarez Tavora.

Amerikos senatas uz pa
vergtu tautu islaisvinima.
Senato užsienio reikalams
komisija visais keturiolika
balsų pasisakė už rezoliuciją
pasmerkiančią _ kolonializmą
ir komunizmą ir pareiškė vii
ties, kad Rusijos Šatei t'nės
valstybės bus greit išlaisvin
tos.

— São Paulyje elektros ra
cionavimas dar bus padintas.
Kasdien bus išjunkta elektra
tris valandas.

— Ar bus iškeltas Lietuvos
klausimas didžiųjų konferen
cijoje - klausia nevienas li
etuvis. Į tai atsakyti šiandi
en sunku, nes net būsimos
konferencijos dalyviai nežino
kokius ir kokia prasme klaii
simus palies. Jei būtų ten
kalbama anie rytines Vokieti
jos ar Lenkijos sienas Lie
tuvos klapsimas būtų iškeltas.
Bet tai tik paaiškės konferen
cijos metu apie ka bus kalba
ma. Rusai eina į šią konfe
renciją su vienu ir aiškiu
tikslu: skaldyti laisvojo, demo
kratinio pasaulio vienybę . ypač išskirti Vokietiją iš ben
drojo laisvųjų tautų fronto.
Lietuvos laisvinimo veiksni
ai (ALTas VLIKas) bei diplo
matai Genevos konferencijo
je yra pasiuntę savo atstovus
žinoma su stebėtojo teisėmis.
Ir tai yra svarbu, nes stebė
tojai gali savo asmeniniu kon
taktu su konferencijom dalyvi
ais patarnauti Lietuvos reika
lui, kaip pavyzdžiui áprúpindami reikalinga literatūra ir
kt. ..
— Kun. Donizetti Tavares
de Lima šiomis dienomis lan
kėši São Pauly pas kardinolą.

— São Paulo Gubernatoriui
Janio Quadros estado parla
mentaras nedavė leidimo pra
šyto trims mėnesiams propa
gandai varyti už Juarez Tavara. Bet gubernatorius vis
vien važiuos agituoti už Jua
rez, kiekvieną kartą paimda
mas atostogų 15 dienų. Šiuo
atveju nereik parlamento su
tikimo.
— Ruth Ellis už nužudymą
savo sužadėtinio liepos 13 d.
8 vai. buvo pakarta.

— Cukrus iš rinkos yra di
ngęs ne del jo trukumo, bet

Dariaus ir Girėno-Išeiviu Dienos minėjimas V. Zelinoje si
SEKMADIENI liepos m. 17 d. 14,30 vai. gimnazijos salėje
[UctV.VOSnaC ■' ' ?}lníj
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Prieš 4 Didžiųjų Konferencija
Ženevoje
Amerikos Lietuvių Taryba,
įteikusi prieš Keturių konfe
renciją Vašingtone Valstybės
Departamentui savo memoran
durną, pabrėžė, kad gerueju
Sovietų Sąjunga neišsižadės
nė vienos pozicijos, kurią ji
gali apginti, ir nė vieno sprin
džio teritorijos, kad ir netei
singiausiu būdu įgytos. Į So
vietų dabartines pastangas ir
visokius Maskvos tos rūšies
pasiūlymus Vakarai turėtų du
cti tokį atsakymą: pirma turi
būti išlaisvintos komunistų pa
vergtosios tautos Europoje.
Todėl ALT pareiškė pageida
vimą, kad ateinančioje 4 Did
žiu jų konferencijoje JAV dra
uge su kitomis demokratinė
mis Vakarų valstybėmis pasi
sakytų už išlaisvinimą Rytinės
ir Centrinės Europos tautų,
pakliuvusių komunistų vergijon, tam skaičiuje taip pat
Lietuvos. Latvijos ir Estijos.
Ta pačia
proga
buvo
pareikšta nuoširdi padėka
JAV valstybės sekretoriui už
jo ligšiolines pastangas padė
ti nelaimės ištiktajam musų
tėvų kraštui, pareiškus tvirtą
įsitikinimą, kad ir toliau JAV
vyriausybė darys visa, ką ga
lėdama, jog Lietuva atgautų
savo laisvę ir nepriklausoray
be
ALT delegacija Valstybės
Departamente turėjo pasitari
mą su valstybės sekret. padė
jėjo pavaduotojo Rytų Euro
pos reikalams Walworth Bar
bour ir Pabaltijo, Lenkijos
bei Čekoslovakijos skyriaus
vedėju Herald Vedele, kuri
ems išdėstė ALT paruošto
valstybės sekret J. F. Dulles
memorandumo turinį. Dele
gacija taip pat matėsi su dau
gumos vadu JAV atstovų rū
muose John McCormacku ir
senatorium George, senato

Liepos 16 d. 10 vai. - Gale
ão aerodrome - J. E. Vysku
po V. Brizgio ir Chicago kar
dinolo Stritch pasitikimas.
15 vai, - 'Pouring Club - Šv.
Tėvo Legato pasitikimas
Liepos 17 d. 16 vai. - Av.
Rio Branco prie r u a da Alfandega - koncentracija pro
cesijai N. S. Aparecida paly
dei.
Liepos 18 d. 16 vai. - Esco
la das Bellas 'Artes (Av. Rio
Branco, 198) - Lietuvos Reli
ginio Meno Parodos atidary
mas ir vėliavų pašventinimas.
Liepos 19 d. 19 vai. • «Kos
mos» auditorijoj (rua do Car
mo, 27-B). J. Ė. Vyskupo V.
Brizgio ir kitu svečių bei
maldininkų priėmimas.
20,30 vai. ■ Kongreso aikš
tėj - Šv. Tėvo Legato priėmi
mas.
Liepos 20 d. 10 vai. - Kon
greso aikštėj - Kongreso aty
darymo Pontifikalinės Mišios.
17 vai. «Kosmos» audito
rijoj - Lietuvių' kunigų Konfe
rencija.
20,30 vai. - Kongreso aikš
tėj - iškilmingas posėdis.
Liepos 21 d. 19 vai. - «Kos
mos» salėje - J. E. Vyskupo
V. Brizgio Konferencija.
20,30 vai. • Kongreso aikš
tėj • Iškilmingas posėdis.

KITOS ŽINIOS.

Lietuviams rezervuota vie
ta —-Kongreso aikštėj, arti
altoriaus, yra rezervuota vie
ta lietuv ams — 300 sėdynių.
vietas gali užimti tik tie
užsienio reikalų komiteto pir Šias
kurie
turės lietuviškų spalvų
mininku. laikomu po Dulles atlapėlius
Kongreso distink
Vašingtone įtakingiausiu žmo tyvu: juos su
yra
Lie
gum. Jam buvo įteiktas me tuvių Sekcija, parūpinusi
kuri
įteiks
ki
morandumo nuorašas prašant
ekvienam
norinčiam
už
Cr$
kad taip pat paremtų Lietu
20 aukos.
vos bylą JAV vyriausybėje.
Užsienio reikalų komitetas yAukos Kongreso reikalams.
ra jau pritaręs atstovo T. — Labai prašoma visų auko
Dodd rezoliucijai, kuria pra ti Kongreso reikalams, ypač
šoma, kad valstybės sekreto lietuvių Sekcijai, kurios išla
rius Kersteno komiteto surink idos yra nemažos, atsižiūrint
tą medžiagą apie Lietuvą ir į padarytus ir daromus dar
kitas pavergtąsias tautas per bus. Štai jie: 3 šilkinės vėli
duotų Jungtinėms Tautoms ir avos ir 1 karūna, «Vade-Me
iškeltų Sovietų Sąjungai bylą cum» — Vadovo išleidimas
siekdamas ją pasmerkti kaip bažnyčios remontas ir propa
agresorę. Tai rezoliucijai už gandiniai reikalai.
sienio reikalų komitetas jau
Lietuvos Religinio Meno
yra pritaręs ir perdavęs ją
Paroda.
— Ji bus atidaryta Ii
vad. «taisyklių komitetui», pra
epos
18
d. 16 vai ir tęsis vi
šydamas persiųsti kongresui,
są
savaitę.
Jos Globėjas yra
kad priimtų. ALT vadovybė
Lietuvos
Ministras
Dr. Fr. Me
buvo pakviesta į šio komite
ieris,
kūmais
bus
prie
pašven
to posėdį ir sekė joje vykusi
tinimo:
pp.
Pet-as
Babickas,
as diskusijas. Ta pačia pro
ga ALT vadovybė, pasimačiu Lietuvos Pasiuntinybės Sekre
si su keletu vadovaujančių torius su Ponia Karole Paže
komiteto narių, paragino juos raite-Kaseliūniene ir Inž. Jo
rezoliuciją priimti. Kongreso nas Abraitis su Ponia Stanči
nariai Dodd, Madden, Bentley kaite-Abraftiene.
ir kiti rūpinasi, kad JAV ats
— Vėliavų pašventinimas.
tovų rūmuose butų sudarytas Ši ceremonija įvyks kartu su
naujas komitetas, kuris toliau Parodos atidarymu. Kiekvie
tęstų komunistinės agresijos na vėliava ir karūna turės
i r genocido tyrinėjimus. Ry savo globėjus ir kūmus, kurie
šium su birželio tragiškaisia tapo parinkti pagal nuopel
is įvykiais JAV prez Eisenho nus.
weris ir valst. sekretoris J.F.
Lietuvos vėliavos Globėju
Dulles yna ątsiuntę ALTui bus p. Jonas Saurusaitis ir
raštus, kuriuose užtikrina, kūmais: pp. Vaclovas ir Emi
kad JAV vyriausybės nusis
Radzevičiai, Šv. Sosto —
tatymas užsistoti pavergtųjų lija
globėju
p. Jonas Adamavičius
tautų teises į laisvę nėra pa ir kūmais
pp Romanas ir
sikeitęs ir nesikeis. Senato Berta Bronušai,
—
užsienio reikalų komiteto žy globėju p. PranasBrazilijos
Ziezis
irku
mesnieji nariai paprašyti duo mais pp. Albano Lopes Ferre
ti greičiau eigą senat. Everet ira ir Ona Dambrauskienė,
Dirkseno rezoliucijai Pabalti
globėjas p. Vytautas
jo valstybių nepriklausomy karūnos
Petronis
ir kūmai, pp. Broni
bės reikalu.
us ir Lidija Kilai.

liepos

16 d

Pirmasis J. A. V, LB Tarybos
posėdis
Liepos 2 3 d. d. New Yorke,
Baltų Laisvės Namuose, pir
mą kartą suvažiavo JAV Lie
tuvių Bendruomenės Taryba,
padarė svarbių nutarimų ir iš
sirinko visus vadovaujamus
organus. Iš 27 išrinktų tary
bos narių posėdžiuose dalyva
18, būtent: prel. I Albavičius
dr. J. Bajerčius, prel. J. Bal
kūnas, St. Barzdukas. A. Ben
dorins, dr. M. Gimbutienė, dr.
J. Girnius, kun. St. Yla, prel.
P. Juras, J. Kapočius, prof.
S. Kolupaila, dr. V. Maciūnas
A. Mikulskis, dr. A. Nasvytis,
dr. J. Puzinas, J. Stukas, J.
Šlepetys, prof J. Žilevičius.
Be jų dar dalyvavo l oko
nariai, dalis jų antrininkų ir
šiaip įvairių visuomenininkų.
Tarybos posėdžius pradėjo
Loko pirmininkas prel. J. Bal
kūnas, pasveikindamas taryba
pakviesdamas sugiedoti him
ną. Invokaciją atkalbėjo prel.
Pr. Juras.

rikos Valstybių Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažiavi
mą, palaimink mūsų Tarybos
darbus, kad jie neštų gausių
vaisių, džiaugsmo ir suramini
mo išblaškytiems po visą pa
šaulį lietuviam, apsaugok juos
nuo sielos ir kūno pavojų, iš
laisvink mūsų tėvų kraštą nuo
priespaudos bei vergijos, pasi
gailėk motinų, kurios kenčia
dėl skaudaus jų vaikų likimo
pasigailėk daugybės šeimų,
nuo kurią atimti tėvai, praša
link nesutikimus, kurie skiria
atskirus žmones ir tautas vie
na nuo kitos; suteik Lietuvių
Bendruomenės vadams malo
nės gyventi irdirbti dieviškoje
meilėje, kad įsiviešpatautų Ta
vo karalystė lietuviu širdyse
ir Bendruomenės veikloje Ma
rija Aušros Vartų, užtark mus!
Šv. Kazimierai, Lietuvos glu
bėjau, melskis už mus!
★

Numatyta posėdžių dienot
varkė tuoj buvo pakeista, at
Mūsų Veiksmus, Viešpatie, sisakyta amžiaus prezidiumo
savo įkvėpimu pranok ir sa kvietimo Pačioje pradžioje
vo pagalba lydėk, kad kiek buvo išrinktas tarybos prezi
viena mūsų malda ir kiekvie diumas: pirm. J. Šlepetys,
nas darbas visuomet nuo Ta vice-pirm. or. J. Puzinas, se
ves prasidėtų ir Tavim baig kret. da. M. Gimbutienė.. Jie
ir vadovavo visiems tarybos
tusi.
Viešpatie, Tu esi visų šven posėdžiams.
Lokas buvo gerai pasiren
tu troškimų, geru pasiryžimų
ir kilnių darbų šaltinis, palai gęs Sekretoriaus A, Saulaičio
mink pirmąjį Jungtinių Ame pastangomis buvo atspausdin
tas leidinys — «JAV Liet.
Bendruomenės knyga», kur
—----- ss - .■
sudėta visi aplinkraščiai, rin
mais nemokamais. Prie įėji kimų daviniai, apyskaitos, po
mo bus dalinamos programos sėdžio reguliaminas ir darbų
už kurias prašoma sudėti la tvarka.
isvas aukas.
Ši knyga ypač pagelbėjo
posėdžio dalyviams ir padėjo
- Pirmasai lietuvis màldi- daug painių klausimų greiči
ninkas. Ši garbė atitenka au išspręsti.
kun. Benediktui Sugintai iš
Sveikinimai
Čikagos, kuris atvyko j Kon
gresą birželio 29 d. laivu «Ar
Taryba susilaukė daug svei
gentina» ir apsistojo pp. Zie- kinimų žodžiu ir raštu. Žod
— Paminklo atidarymas — zių šeimoj. Vėliau ketina ap
36 Tarpt. Eukar. Kongresui lankyti sannauliėčius lietuvi žiu sveikino: Liet. gen. kon
atsiminti yra nulieta bronzinė us, kuriems jis yra palikęs sulas J Budrys, Liet. Laisvės
lenta su atatinkamais užrašą gražų paminklą - šv. Juoza Komiteto vardu dr. B. Nemi
ckas, N. Y. Kultūros Tarybos
is dviem kalbom, kuri bus į- po bažnyčią.
pirm. A. Dimas, New «Jersey
muryta šv. Genovaitės bažny
Svečias sveikas. • rūtas ir visuomenininkas Dilys, A. Mi
čios sienoje Jos pašventini kaip visados, kas jį atsimena
mas įvyks liepos 23 d. 8 vai, gero ūpo ir plačių užsimoji kniskis — čiurlioniečių vardu
Liepos 22 d. 19 vaL - Tyli kurio
atliks -I. E vys mų, kuriuos jis vykdo savo Alice Stephens — Chicago^
osios Bažnyčios Kryžiaus Ke kūpąs apeigas
choro vardu, J. Stukas —
V. Brizgys ir globėjais geležine valia.
liai.
Liet, vyčių vardu. Raštu svei
bus pp. Ignas Dubauskas su
Liepos 23 d. 8 vai. - šv. Ge Ponia ir kūmais pp. Antanas
VT pirm. K Žalkauskas
— Prezidentas priims lietu kino
novaitės bažnyčia - Lietuvių ir Ona Girniai bei Pranas ir
vysk.
V. Brizgys, Kanados
vių delegaciją Kongreso me LB, Liet.
paminklo atidarymas ir J. E. Sofija. Dutkai.
Stud. Sąjunga, dau
tu Brazilijos Respublikos Pre gel apvlinkių
vysk. V. Brizgio Mišios.
ir kit.
priims lietuvių mal
14.30 vai. - Escola Nacional
Sudarytos
specialios
komisi
— «Vade-Mecum» - Vado zidentas
da Música (rua do Passeio, 98) vas baigiamas spausdinti «Bal dininkų delegaciją, kuria: au jos: nutarimų, rinkimų, įstatų
išrūpino Lietuvos Mi ir speciali komisija dr. G.
Lietuviškas Koncertas.
tica» spaustuvėje. Ten plači dienciją
aistras
Dr.
Fr. Meieris.
20.30 vai - Kongreso aikš ai aprašomi Kongreso darbai
Valančiaus pateiktam memo
tėj - Iškilmingas posėdis.
randumui apsvarstyti (memo
ir talpinami žymesniųjų asine
-- Trejopos vėliavėlės. Li randamas lietė LB ekonomi
Liepos 24 d. 10 vai. - Kon nu atvaizdai. Jo kaina bus
greso aikštėj - Šv. Tėvo Le 35 kruzeirai su Rio da Janei etuvos, Šv Sosto ir Brazilijos nę veiklą)
Amerikos Balsas įrašė
ro miesto ir Kongreso aikš gražios šilkinės, viename šmo
gato Pontifikalinės Mišios.
te
išaustų
spalvų,
yra
gauna

sveikimus ir specialius atski
16 vai. - Av. P-rez. Vargas tės planu.
mos Lietuvių Sekcijoj Rio ir rų tarybos narių trumpus žo
- Koncentracija Triumfalinei
— Lietuviškas Koncertas. - San Paulio klebonijoj. Labai džius, kurie bus perduoti į
Procesijai
Kongreso aikš
tėj - Iškilmingas Kongreso Įvyks liepos 23 d. 14 vai. 30 gražus stalo papuošimas. Ka Lietuvą.
Antrame posėdyje po pietų
min. Įėjimas tik su pakvieti ina Cr.$ 20,00.
uždarymas.
pertraukos panėšima padarė
Loko pirm. prel. J. Balkūnas
palinkėdamas tarybai nuveik
ti visus sunkumus, su kuriais
buvo susidūręs Lokas.
Prel. J. Balkūnas,įvertinant
jo veiklą kuriant LB. buvo
išrinktas garbės pirmininku.
Toliau pranešimus padarė
Loko ižd. W. M. Chase. Loko
sekr. A. Saulaitis, Tautos
Fondo pasų ir ženklelių pi.
administr. A. S. Trečiokas,
Loko kontrolės komisijos
pirm. J. Vilkaitis.
Taryba, norėdama per dvi
dienas baigti posėdžio darbus
AR ŽINAI KAD. .. kortos pirma išrastos negu spauda. Kortos Europoje jau buvo žinomos jau šeštadienį pradėjo sekma
1400 metais, 50 metų anksčiau negu Gutenbergo atspausdinta Biblija.
dienio programą — išklausė
Kinijos Komunistai atima žemes iš mažažemių, kurias jiems buvo «davę» St. Barzduko pranešimo apie
1950 m. Dabar ir Kinijoj kolchozinė sistema visi dirba vienam kapitalistui valstybei.
Karikatūros jam rankamos senovės Egipto paminkluose.
(pabaiga 3 pusi.)

Tarptautinio Eukaristinio Kongreso Daly
viams žinotina.
LIETUVIU SEKCIJOS
PROGRAMA
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Halina Didžiulytė - Mošinskienė

Dariaus ir Girėno atminimui.
Sidabriniai melsvi sustingo
pušų vainikai, vasaros saulė
aukso pėdomis bėrė spinduli
us Lietuvos dirvonuos. Balti
ja ošė ir klykavo žuvėdros
sukdamos lanku. .. Lietuva
džiūgavo. Lietuva laukė nau
jų didvyrių, naujų vardų, ku
riuos įamžintų savos istorijos
lapuose.
Laukėme ir mes-Lietuvos
žmonės. Laukėme pilnomis
vilčių širdimis, kad iškilęs
iš pilkų ūkanų suskambės pla
čiai pasaulyje mūsų vardas.
Lieknos pušys skleidė svai
ginanti vasaros kvapą, nuolan
kiai supėsi pavėjuje Lietuvos

javai. Mes laukėme. Laukė
me nekantriai greičiau išgirs
ti didvyrių balsus per visą
mums plačiąją Lietuvą.
Baltija ošė. Vienodai dužo
jos bangos Į smėlėtą krantą
ir jame pabirdavo gintaro ske
veldros. Taip, kaip mūsų šir
dys vienodai plakė laukdamos
naujo gintaro krislo. . .
Stąigi tyla. Tokia nepaken
čiama tyla. Ir saulė jau lin
ksta vakarop: Kur jie? - kur
sakalai nešantys laimėjimą? Tyla. Laikas virsta ilgu ne
kantriu laukimu. Ir gimsta
širdyje baimė. Gimsta abejo
nė. Fatališko likimo atsaky

mas bręsta. Jis virsta garsu.
Jis aidi. . .
O vešlios viršūnės tyliai
linguoja nustebime ir Baltija
neša ant savo bangų keteros
pirmąjį kraujo lašą-. . .
Jie žuvo. Žuvo sakalai ne
pasiekę gimtosios padangės.
«Lituanikos» ryškiai raudoni
sparnai bejėgiai susmego Sol
dino miškų tankumyne. - Ko
dėl jie žuvo? Iš kur atėjo
mirtis? - Paslaptis liko ten
toli Soldine.
Pravirko Lietuvos sūnūs.
Pravirko Lietuvos dukros ir
nuleipo puokščių žiedai, ku
rių spalvinga šypsena laukė
did vyrių.Vasaros saulėto dangaus
nematė niekas. Juodas šydas
lietuvio širdyje dengė viską,

pavergtosi
oms valstybėms atstovautu jų
tikrieji reprezentantai, nepali
ekant tų kraštų visiškai be
atstovavimo, kaip Pabaltijo
valstybės, ar neteisėtai pakei
čiant jį Sov. Sąjungos jėga
pastatytų marionetinių valsty
bių atstovais. Lietuvos var
du atitinkamą kalbą pasakė
M. Brakas. Politinei komisi
jai pasiūlius, Seimas visais
balsais priėmė rezoliuciją, re
ikalaujančią atstatyti Lietuvos
Latvijos ir Estijos nepriklau
somybę. Rezoliucija baigta
žodžiais: «reikalaujama, kad
laisvojo pasaulio didžiosios
valstybės tesėtų Jungtinių Ta
utų deklaraciją, priimtą 1942
m. sausio 1 d , siekiančią atą
iatyti suverenumą ir nepri
klausomybę tų kraštų, iš ku
rių tatai buvo agresingųjų ta
utų išplėšta jėga bei. . . pasi
rinkti tokią valdžios formą,
kokios jie nori; reikalaujama,
kad šis dėsnis būtų pritaiky
tas Pabaltijo valstybėms, totą
litarinio sąmokslo ir sąmonin
gos Sovietų agresijos au
koms». Pagrindinis šio klau
simo referentas buvo Dr A.
Trimakas. Taip pat Seimas
patvirtino Bendrų Reikalų Ko
misijos priimtąją rezoliuciją,

liepos

16 ė.

kuria pasmerkiama profe inių
sąjungų teisių eliminavimas
Sov. Sąjungos pavergtuose
Europos kraštuose.
— LVL Sąjunga ir Tarpta
utinė Ūkininkų Sąjunga š/m.
birželio 24 dieną suruošė
New Yorke buv. Respublikos
Prezidento D r . K . Griniaus
5-rių metų mirties sukakčiai
atžymėti minėjimą. Jame kai
bas pasakė Tarpt. Ūkininkų
Sąjungos pirm. St. Mykolajczyk, jos vice-pirm. A.-. Dėvenienė, Dr, J. Pajaujis, J. Au
dėnas. Be lietuvių, minėjime
susirinko gausus būrys sve
čių amerikiečių ir visų pa
vergtųjų Rytų Europos tautų.
Į kraštą per radiją kalbą p a
sakė J. Audėnas. Kalbėjusi
eji išryškino Dr. K. Griniaus
nuopelnus kaip politinio vei
kėjo, buv. Respublikos Presi
dento, min. pirmininko, redak
toriaus. pasižymėjusio sveika
tos srities darbininko, kovot©
jo už savojo krašto laisvę,
nukentėjusio tiek nuo nacių
režimo, tiek ir nuo bolševikų
kurie yra nužudę jo žmoną
ir dukterį. Per kalbas buvę
taip pat pažymėta, kad visi
trys Lietuvos prezidentai pa
guldė galvas ne savojoj levy
nėj, bet toli nuo jos.
Uršulė Gudienė
\z

zdžiones Ir Žmonės
Ąžuolyne trys bezdžienės
Sau ant medžių tupinėjo
Ir kalba gimtąja savo
Šitaip tarp savęs kalbėjo:

— Ar girdėjote, sesutės,
Kokią minti turi žmonės?
Daug jų kalba, būk jie esą
Išsivystę iš beždžionės.

Kai jiems uodegos nukritę
Ir plaukai nuo jų nusmukę,
Tad į žmones jie išvirtę,
Paūgėję ir nutukę.
— Ne. Turbūt jie atsirado
Iš labai baisaus gyvūno.
Kaip girdėt, jie turi sielą
Ir be vilnų turi kūną.

DARIUS

IR

GIRĖNAS

kės valdybai.
Dėl valdybos apskritai kilo
LB, ateities rūpesčius ir dar ilgesnės di Rusijos. Pirma pa
bus, kur prelengentas konkre sisakyta. kur toji valdyba su
olai pasisakė dėl Bendruome daryti: ar Chicagoje ar Cleve
nės apylinkių, apygardų, cen landė. Nubalsuota už Clevetrinės valdybos, lietuvybės landą. Toliau St. Barzdukas
komisijos, kultūros Fondo, in vienbalsiai išrinktas LB val
formacijos.
Dėl pranešimų dybos pirmininku Jam paves
ir dėl konkrečių planų kilo ta sudaryti valdyba, kurią tvir
gyvos diskusijos, kurios šeš tins Taryba.
Garbės teisman išrinkti: pre
tadienį 8 v. v buvo nutrauk
tos ir ir atidėtos sekmadie latas J. Balkūnas, Stikliorius
ir A. Saulaitis, Revisijos ko
niui.
Sekmad enf posėdis prasi misijon — prel. I Albavičius
dėjo ,1 v. p. p. išdiskusavus dr. j. Bajerčių. D. Velička.
Pasisakyta dar ir kitais
LB ateities rūpesčius ir dar
klausymais,
priimtos dvi debus, buvo įsteigas Kultūros
kliaracijos:
viena bendra, ki
Fondas, Kultūros Taryba,
ta
—
kenčiančiai
Lietuviai.
Švietimo Taryba, informaci
Numatyta
trijų
dienų pro
jos reikalams skiriamas vie
grama
baigta
per
dvi dienas.
nas žmogus prie valdybos.
Po posėdžių ten pat įvyko
Kultūros Fondas rūpinasi pi jaukus pobūvis, kuriame be
nigų telkimu. Kultūros Tary tarybos narių, svečių dalyva
ha — visais kultūros reikalais vo ir New Yorko lietuvių vi
ir ski s n lėšas, Švietimo Tary suomenė.
bai atitenka visi švietimo rei
Reikia pasidžiaugti kad šis
kalai.
pirmasis tarybos posėdis pasi
Tautinio ugdimo ir švieti žymėjo itin gera nuotaika
mo klausimais išklausyta Ve. darbingumu. Čia niekas neįČižiūnų pranešimas. Jo pa vėlė kokių politinių ginčų, vi
siūlymai palikti valdybai jtrau si rūpinosi, kaip geriau išs
kti į darbų tvarką.
pręsti LB Bendruomenės rei
K. Bielinis referavo LB pi kalus. Reikia linkėti, kad en
niginius reikalus. Taryba nu tuziazmą. kuris pasireiškė šio
balsavo nario mokestį 1 dol. je sesijoje, taryba išlaikytų
metams. Iš jų 30% valdybai ir toliau, taip pat darniai dir
20% — Kultūros Fondui, 20% buama.
apygardai, likusieji — apylin
«Dar b.»
(pabaiga iš 2 pusi.)

kas šypsojosi gyvenimu Lais
vieji sakalai pakilę iš laisvo
sioš žemės, žuvo nusinešdami
su savimi paslapį į ten iš kur
niekas nesulaukia atsakimo...
O Baltija ošė ir niekas ne
žino, kiek dar gintaro skeve
Idrų ji palaidojo šaltame smė
lyje nubučiuodama jas pas
kutinį kartą. . . Kažkas
jas
suras ir gal rado. Gal subliz
go jos rūpestingos rankos nu
dailintos, žaizdamos saulės
spinduliuose, lygiai taip» kaip
Lietuvio širdyje neužmiršta
mi vardai Dariaus ir Girėno!

— J A V aukšti Valstybės
Departamento pareigūnai pri
ėmė taip pat Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seime Bendrųjų
Reikalų Komisiją, į kurią įei /na visų delegacijų pirminin
kai.
Delegacijoje dalyvavo
iš lietuvių Dr. A. Trimakas,
pavadavęs išvykusį Europon
delegacijos pirmininką V. Sid
zikauską. Vizito metu patir
ta didelio pavergtųjų tautų
reikalo supratimo ir nuoširdų
mo iš Valstybės Departamen
to aukštųjų pareigūnų pusės.
Ryšium su ruošiama 4 Didži
ųjų konferencija Pavergtųjų
jungtinių Tautų Seimas, susi
rinkęs posėdžių New Yorke,
priėmė Pavergtųjų Europos
Tautų Seimo deklaraciją. Tuo
reikalu pasisakė visu Europos
Sovietų pavergtųjų valstybių
atstovai, reikalaudami, kad ši
oje tarptautinėje institucijoje

— Aš norėčiau pamatyti,
Kaip atrodo jų ta siela,
Ir norėčiau jos paklausti,
Ar gyvent yra jai miela?

— Pažiūrėkim, kaip jie elgias:
Žmogus žmogų smaugia, žudo.
Šeimos skirstos, poros krinka,
Geria, mušas, rūko brudą.
— Jie išsižada vaikelių,
Jųjų širdys šaltos, kietos,
Jie gyvena išsiplėtę,
O benamiams tai nėr vietos.
Taigi, sesės, mes žinokim,
Kaip protingos mes, beždžionės,
Ir prileisti nemėginkim,
Kad iš mūsų kilo žmonės.

— Mes neturim jųjų būdo,
Nei silpnybių, nei žiaurumo,
Visos mes būryje savo
Prisilaikom mandagumo.

Mes šeimų savų neardom,
Neišsižadam vaikelių.
Mes kartu sau riešutaujam,
Sau mes tupim ant šakelių.
— Gert degtinės mes nemokam,
Nei rūkyti neįpratom.
Lai mokinas jie iš mūsų,
Pavyzdžiu save jiems statom.

— Jie didžiuojas savo siela,
Mes besielės gi beždžionės
Pažiūrėti į juos bijom.
Gaila, gaila, kad jie žmonės.
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— Kanados Liet. Kat. Mote
rų draugijos skyrių atstovių
suvažiavime, įvykusiame 1955
m. balandžio 30 — gegužes 1
d. d. Aušros Vartų parapijos
salėje Montrealyje, priimtos
rezoliucijos:
1) Religiniu ir tautiniu kiau
simu. Religinės, o kartu ir
tautinės dvasios išlaikymo
centrai išeivijoje yra parapi
ja. Todėl K. L. K. Moterų
draugija ryžtasi aktyviai, kaip
ir ligi šiol dalyvauti parapi
jos veikime.
2) Kultūriniu, ideologiniu kl.
Kreipti daugiau dėmesio į
švietimo, kultūros sritį rúpin
tis lietuvybės išlaikymo klau
simu, ideologiniu susipratimu
bei dvasiniu pakilimu.
3) Jaunimo kl. Dėti pas
tangas pritraukti į Katalikių
Moterų draugiją kuo didesnį
skaičių jaunų moterų ir naer
gaičių. Rūpintis vaikų ir jau
nimo globa.
4 Spaudos reikalu. Remti
moterų spaudą. Imtis realių
žygių pradėti leisti neperiodi
nį moterims laikraštį-žurnalą
ir kartu išlaikyti «'Tėviškės
Žiburiuose» turimą moterims
SKyrių «Moterų Žodį».
5) Humanitarinei komisijai
Jungtinėse Tautose. K. L. K.
M. dr-jos suvažiavimas krei
pia Hum. komisijos narių dė
mesį į naują deportacijų ban
gą Lietuvoje ir protestuoja
prieš vadinamą savanorišką
Lietuvos jaunimo siuntimą
priverstiems darbams į Sibiro
ir kitas tolimas Sovietų Rusi
jos sritis.

Dievo pavidalus gyvenime,
gyvenime, autorius pereina
iš ateistinės filosofijos į ateis
tinę literatūrą, stebėdamas
kaip joje reikiasi laimės jieš
kojimo košmaras, lunatinė
kelionė beprasmybės tamsoje
prasmės jieškojimas herojinė
je kovoje. Čia jis peržvelgia
Kafkos, Koestlerio, Juengerio
Malraux, Hemingway, Sartre,
Camus kūrybą, Pabaigoje re
ziumuoja savo svarstymus
apie ateistinę mintį ir ateisti
nę tikrovę bei primena krikš
čioniškąją atsakomybę ry
šium su ateizmu. Veikalas
turi 378 rankraščio puslapius
parašytas su akylo filosofo
gilumu, su mokslininko šaltu
mu ir tolerantiškumu, su dar
bštaus tyrinėtojo aktualumu
ir su realisto praktiškumu.
Tai tik naujosios filosofijos,
bet ir naujosios literatūros
studija, aktuali ir įdomi kaip
tikinčiam, taip ir netikinčiam
kaip linkusiam į filosofija
mintytojui, taip ir literatūros
mylėtojui, t a i p ir žmogui,
kurs domisi gyvenimo pras
mės klausimais ar nori pasiinformuoti dabarties filosofi
jos ir literatūros kryptyse.
Būtų gerai, kad atsirastų
mecenatų, kurie paremtų to
veikalo išleidimą. Tai kny
ga, kurią išvertę galėtume
pasirodyti ir kitų tautų kultūnniose sluogsniuose.

Gintarui 50,000,000
metu

Gintaro prekyba prasidėjo
— Dr. Juozas Girnius para labai senais laikas. Gintaras
šėgilią studija moderniojo senųjų tautų buvo labai megia
egzistencializmo ir apskritai mas ir laikomas «Baltijos auk
dabarties žmogaus pasaulėžiū su». Romėnų rašytojas Ovi
ros. Mūsų jaunas filosofas dius savo «Metamorfozose»
tame veikale svarsto metafi jau kalba apie gintarą, o ra
zinę žmogaus paslaptį istorinę šytojas Martialis, imperato
žmogiškosios buities dramą, riaus Tito laikais savo epi
kelius žmogaus be Dievo, mir gramose kalba apie bičių ir
tį be amžinybės, humanizmą skruzdžių
«{akmenėjimus»
be žmogaus idealo. Svarsty gintare. Vėliau mokslas pat
damas įvairius žmogaus be virtino, kad gintare iš tikrų

jų rasti tūkstančiai įšalusių
augalų ir gyvių, iš jų vien
tik muselių ir uodų apie 650
rūšių. Šitie gyvių ir augalų
įšalimai gintare \ra labai
brangūs tų neatmenamų lai
kų gyvulių pasaulio pažinimo
liudytojai, nes niekur kitur
tie gyviai ir augalai taip sau
giai nebūtų iš;ikę, kaip ginta
re.
Gintaro tyrinėtojas ir žino
vas, prof. dr. K. Andree apie
gintaro susidarymą ir jo am
žių sako, kad gintaras yra
suakmenėję medžio sakai, su
si dare maždaugprieš
30.000,000 -- 50,000,000 metų.
Gintaro susidarymo sritis
buvo vadinamoji Fennoskanja su savo milijonus mėtų au
gūsiais pirmaisiais gintaro
miškais. Jei gintaro šiek tiek
yra randama ir kitose vieto
se. tai šis reiškinys yra aiški
namas apsemto pirminio miš
ko dugno mechaniniu pakitę
jimu per lahai ilgus amžius.
Lietuvoje gintaro rasdavo
me ne tik Baltijos jūroje,
bet ir dar kasdami gilesnius
šulinius užtikdavome vieną
kitą nemažą gabalėlį.' Lietu
vaitės mėgsta puoštis^gintari
niais karolias, kurie tiesiog
pasakiško senumo.
«Draugas» (Jonas Miškinis)
—

V. Rastenis, Lietuvos

Žurnalistų Sąjungos pirminio
kas ir Lietuvių delegacijos
2 - m tarptautiniame juristų
kongrese narys, drauge su V.
Sidzikausku jame atstovavęs
lietuviams teisininkams, atvy
kęs į Vokietiją, buvo taip pat
užsukęs ir į Vliko Vykdomą
ją Tarybą Reutlingene.
Tarpt, juristų kongrese Atė
nuese V. Sidzikauskas daly
vavo viešosios teisės komisi
jos darbuose, o V. Rastenis
- baudžiamosios teisės, be to
figūravo kaip liudininkas. Ta
proga su visa eile įvairių
kraštų teisininko buvo užme
gzti artimesni ryšiai. Savo
kalboje, pasakytoje per Ame
rikos Balsą į kraštą, V. Ras
tenis palinkėjo Lietuvos teisi
ninkams ir drauge prisiminti,
kad ten, kur Maskvos ranka
nepasiekia, teisininkai yra
visai kitokios nuomonės apie
jų turimus girti sovietinius
įstatymus.
6 dienas trukusio kongreso
£0 kraštų atstovai vienu bal
su pasisakė už pagrindinį
principą, kad ir valstybės tu
ri paklusti įstatymui. Žmoniš
kūmo sumetimais intervenci
ja net ir anapus valstybės ri
bu dar nereiškia kišimos į ki
tos valstybės vidaus reikalus.
Kiekvienos vyriausybės parei
ga yra įstatymais saugoti
žmogų, nepaisant jo įsitikini

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalaesančių sklypų.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L GalinsKas Ltda.

Madeiras do Brasil

1

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė? Rua do México, 90 - 9.o - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

BALDŲ
Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
trą žemės, ILGAM ISSlMOKÊJlMUl, dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

AV. DR.

SANDĖLĮ.

GIACAGLINI, 71-C

—

V. ALPINI.

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba ūž 16 nuo Suzano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei —- chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
Anapus geležinės uždangos

H

mų religijos ir rasinių skirtu
mų. Pirmasis tarptautinis tei
sininkų kongresas, kuriame
buvo atstove ujami taip pat
lietuviai, įvyko 1952 m. Ber
lyne.
— Ketvirtasis Socialistų In
ternacionalo kongresas šie
met įvyksta Londone liepos
12-16 d. d. Į jį yra pakvies
ta ir dalyvaus taip pat Lietu
vos socialdomokratų partijos
tremtyje delegaeija. Kongre
se numatoma iškelti ir Lietu
vos, Latvijos bei Estijos pa
vergimą liečiančius klausi
mus
Socialistų Internacionalas
apjungia visas žymesnes so
cialistų partijas laisvajame
pasaulyje. Jam priklauso ir
socialdemokratai. Šitas inter
nacionalas yra griežtai nusis
tatęs prieš komunistinį reži
mą, pavergiantį žmogų ir ati
mantį iš jo pilietines laisves.

— Gautosios iš Argentinos
žiniomis, per įvykusi sukilimą
nukentėjo ir mūsų tautietis
Zenonas Paplauskas, b u v .
Resp. Prezidento A. Stulgins
kio šeimos giminaitis. Jis bu
vo sužeistas Buenos Aires
mieste netoli sprogusios bom
bos skeveldros ir, nuvežtas
į ligoninę, netrukus mirė.
Š/m. birželio 18 d. iškilmin
gai palaidotas Chacarita kapi
nėse Buvo gimęs Kaune
1921 m., Artinoje lankė me
no studija, vaidino filmose ir
buvo sukūręs stambiu kapita
lu savo firmą.
— Okup. Lietuvoje perei
tais metais kukurūzų buvo
apsėta tik 4 000 ha. o šiemet
- po vad. «kukurūzų karšti
nės» — jau 158.000 ha. To
kius duomenis paskelbė oku
pantų organas «Sov. Litva»
1955-VI-5.

- Ir pasaulio liberalų są
jūdžio vadai Londone išleido
atsišaukimą, kuriame pasisa
ko už ankščiau ^.skelbtuosi
us principus laisvei ir taikai
pasaulyje įvesti. Drauge Va
karai įspėti, kad nepasiduotų
bolševikų viliojimams ir savo
saugumo nepirktų pavergtųjų
laisvės kaina. Ir antrasis
tarptautinis juristų kongresas
Atėnuose skatino pavergtąsi
as tautas nenustoti vilties at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Panašius pareiškimus yra paskelbę taip pat visa eilė
kitų organizacijų, sąjūdžių,
komitetų.

— Ir mūsų veiksniai atsidė
je seka įvykius, iš savo pu
sės. kiek tat nuo jų priklauso
darydami visa, kad juo greiči
au būtų atstatyta okupantų
padarytoji Lietuvai skriauda.
Po pasitarimų Paryžiuje liepos
pradžioje susirinko posėdžių
Pavergtųjų Jungtinių Tautų
europinė sesija. Strasburge’
kurioje numatyta apsvaratyti
visa eilė svarbių klausimų ir
padaryti reikšmingų nutarimų.
Lietuvos delegaciją joje suda
ro V. Sidzikauskas.
Žalkauskas, Dr. P. Karvelis ir E. Si
monaitis. Sesijoje, be oficia
lių atstovų dalyvauja taip pat
visa eilė stebėtojų. Paskiau sa
vi stebėtojai bus pasiųsti ir į
Ženevą.

MŪSŲ LIETUVA
5

1955 m. liepos 16 d.

Jpriodys & Čia

pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados
k

PARDUODA
rZU. y® f/

A

/&f®

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RApiO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ

|balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys Be Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desunires) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16.30 iki 19 vai.
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Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 - 310
JJJJ (Senoji rua do Carmo ir kampasP-ęa ClovisBevilaqua)
São Paulo
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RIVIERA
maro apylinkėje - miestąx
amta sveikas klimatas, tik už
daęa da Sė, geras kelias, tarp
Puiki nroga dabar įsigyti žemės
žu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokė-jimu

ą informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio\<
> pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliauski, rua
V
itante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie1. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
lotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
viėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais. -

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms’,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
< Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairi ii
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai,
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

...................................................................................................... .

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2

JEL. 34-7482 —

SÀO PAULO
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

— TEL.

4-5576

ALAUS VALYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

IÍ2MÁCJ CAfcKIEK® ™

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

-

SÃO

PAULO
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Lmdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
PIMP piTFNOj 7QR n gpj)
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SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

6

JUNGTINIU AMERIKOS
VALSTYBIŲ ŠVENTĖ.

AV.

ŽELI NA,

706

—

CAlXA POSTAL,

J. E. VYSKUPAS V. BRIZGYS

Į São'Paulo aeroportą Con
gouhas, sulig tvarkaraščio
curėttj atskristi šeštadienį vie
nolikta
valandą:
Žinoma
lėktuvas del įvairių priežas
čių gali pavėluoti. Organiza
cijų atstovai ir šiaip norintie
ji Jo Ekscelencija pasitikti
aerodrome, privalo atvykti
apfe pusę vienoliktos.
Del laiko tikrumo dar ga-i
pasitikrinti penktadienio va
kare, arba šeštadienio ryte
klebonijoje, arba telefonu
63 2003.
Šeštadienio vakare 6 vaiiškilmingas Jo Ekscelencjos
sutikimas su procesija nuo se
sėlių pranciškiečių vienuoly
no ligi bažnyčios. Bažnyčio
je garbingasai svečias pasa
kys pamokslą. Sekmadienį
laikys šv. mišias ir pasakys
pamokslą 11 vai.
Sekmadienį po piet pusiau
tračios valandos, gimnazijos
salėje Vila Zelinoje visi at
vykusioj svečiai dalyvaus Da
riaus ir Girėno minėjime.
Vakare, 19,39 vai. svečiams
pagerbti vakarienė.

371 — SÃO PAULO

Bendruomenės choras vado
vaujams kompozitoriaus J.
Strolios.
Lietuviška visuomenė pra
šoma nesivėluoti, nes minėji
mas prasidės punktualiai pu
siau trečios valandos.
TĖVU IR MERGAIČIŲ
ŽINIAI

Jungtinių AmeriKos Valsty
bių Nepriklausomybės Paskel
bimo sukaktuvių proga Ame
rikos Konsulą São Paulyje
p. Paul L. Guest, tarpe kitų
sveikintojų, Lietuvos vardu
pasveikino Konsulas A. Poli
šaitis.
PRIĖMIMAS PAS
PRANCŪZUS

IRMÃOS BAUŽYS

i
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Registrado no C. R4 C. sob o n.o 55i
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Contratos de locaçao
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Pis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8- às 19 horas.

i
g

ir jų artimuosius giliai užjaučiame ir liūdime drauge
tragiškai netekus mylimo tėvelio.

Liet. Kat. Bendruomenės Choras

Gaigalų šeimai, netekusiai mylimo vyro ir
tėvo - Liongino Gaigalo, liūdesio valandoje nuoširdžiai

Prancūzijos Tautinės Šven
tės-Bastilijos Paėmimo sukak
tuvių proga, Prancūzijos Ge
neralinis Konsulas São Pau
lyje p. Visconde Paul le Min
tier de Lėhėleę su Ponia sa
vo rezidencijoje suruošė š/m
liepos m. 14 d oficialų priė
mimą, kuriame, be vietos vai
džios Atstovų, dar dalyvavo
S. Paulo Konsulų Korpusas
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas
A. Polišaitis su Ponia, bei
paulistų visuomenės ir vietos
prancūzų kolonijos Atstovai.

Pranešu, kad pasibaigus
atostogoms, Vila Beloje. sekdienio popiečiuose ir toliau
bus mokoma lietuviškų dar
belių. Mergaitės galės išmo
kti įvairių siuvinėjimo būdų.
Už mokslą mokėti nereikia.
Norinčios išmokti siuvinėti
VIENYBĖS ŠVENTĖ
gali užsirašyti pas rankdar
bių mokytoją ponią Genę Te
Visų Kanadoje gyvenančių
resevičienę popiečių metu jų lietuvių VIENYBĖS ŠVEN
nuo 15 ligi 17 vai.
TĖ, šių metų TREČIOJE LIE
TUVIŲ DIENA KANADOJE
Popiečių Vedėjas
ir 50 metų lietuvių įsikūrimo
— Pereitą sekmadienį popie Kanadoje sukakties minėji
čių lankytojus Vila Beloje mas įvyks š/m. rugšėjo mėn.
atlankė ir tarė žodį į vaikus 3/5 dienomis didžiausiame
atvykęs iš Italijos svečias, Kanados mieste Montrealy.
Į iškilmės, kuriomis rūpina
Kun. Pranas Gavėnas, S. D. B,
Saleziečių Balso redaktorius si Montrealio Lietuviu Seime
ir lietuvių saleziečių gimnazi lio Prezidiumas ir Trečiajai
Lietuvių Dienai Kanadoje Ru
jos mokytojas.
ošti Komitetas prisiuntė rašta
- Kas yra daroma Lietu
ir
Konsului A. Polišaičiui,
KONSULŲ KORPUSO
vos išlaisvinimui, bus galima
kviečiant atvykti ir dalyvau
PIETUS.
Sužinoti
suruoštame
ti aukščiau išvardintose iškel
šį sekmadienį Dariaus ir Gi
mėse.
Š/m. liepos m. 12 d. 12 vai.
rėno - Išeivių Dienos minėji
me. Tuo klausimu kalbės at «JARAGUA» viešbučio patal VYKSTANČIU Į EUCHARIS
vykęs iš Amerikos svečias, pose, rua Major Quedinho, 40
TINĮ KONGRESĄ ŽINIAI
didelis visuomeninkas ir kul įvyko Konsulų Korpuso pietus
tūrininkas, Lietuvių Bendnio kuriuose dalyvavo, visi rezi
Vykstantieji kartu su L. K.
menės Amerikoje organizaci duojantieji São Paulyje sveti
Bendruomenės
chorų į Eu
nio komiteto pirmininkas, pre mų valstybių Konsulai jų tar
charistinį
Tarptautinį
Kongre
latas Jonas Balkūnas.
pe ir Lietuvos Konsulas A.
są,
privalo
atvykti
ketvirta

Meninę dalį išpildys L. K. Polišaitis.
dienio vakare devinta valan
dą prie bažnyčios Vila Zeli
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noje, nes visi kartu autobusu
r

Musų mielus draugus, Lionginą ir Juozą Gaigalus

užjaučia.

Bronius Šukevičius su šeima.

vyksime į Cometa autobusų
stotį - išvažiavimo vietą, Av.
Ypiranga 1051. Pavėlavusie
ji kartu išvykti turi skubiai
vykti į nurodytą vietą. Auto
busai išvyks puktualiai, ne
lauks nė vienos minutės.
Rio de Janeire atsargiai su
svetimais žmonėmis, nes į
kongresą suvažiamo daug va
gių, net kunigų ir vienuolių
rubais apisirengusių, kad nea
pvogtų.

darbo yra apie 800 vyrų. Jų
tarpe kelta neseniai nuvyku
sių iš Brazilijos. Jiems vy
kstant Amerikon duodama
pirmenybė.

— Liepos m. 10 d. Agua
Raza mirė Longinas Gaigalas.
Paliko nuliudusią žmoną, dūk
terį ir du sūnus. Velionis yra pirmos imigracijos, keletą
metų mokytojavo Mokoje Li
et. S gos mokykloje. Kurį
laiką pirmininkavo Liet. S-gai
Brazilijoje.

— Šios savaitęs pabaigoj ir
ateinančios keliasdešimts lie
tuvių išvyksta j Rio de Janei
ros, į Eucharistinį Kongresą.
Jų tarpe Antanaičių šeima, Re
menčiai, rašytoja karolė Pa
žėraitė, seselės pranciškietės
ir kiti. Pati stambmena išvy
ks ketvirtadienio naktį su L.
K. Bendruomenės choru. Į
Rio nuvyks pentadienj anksti
anksti rytą, apie 6 vai.

— Birželio m. 27 d. Vila
Beloje mirė Jurgis Kupstas,
70 m. amžiaus, kilęs iš Puns
- Liepos m. 11 d. Hospital
ko (vėliau Lazdijų) parapijos.
das
Clinicas mirė Kazys Na
Paliko žmoną, dukterį ir du
vickas,
42 m. amžiaus, kilęs
sūnus. Palaidotas Formoza
iš
Rumšiškių.
Velionės buvo
kapuose.
rastas gatvėje sužeistas gal
von. Kas sužeidė - neišais
— Liepos m. 10 d. Vila Be kinta,
loję mirė Teresė Nadolskienė
70 m. amžiaus. Palaidota São
KINAS VAIKAMS IR TĖ
Caetano kapuose. Paliko tris
VAMS
sūnus, dukterį, marčias.- žen
tą, anūkus. Septintos dienos
Vila Belos sekmadienio po
šv. mišios egzekvijos bus V. piečių
sąskaiton yra gauna
Zelinoje 8 vai. šį šeštadienį, mos kultūrinės
ir auklėjančio
liepos m. 16 d.
turinio filmos, kurios rodomos
kiekvieną savaitę ketvirtadie
— Vokietijoje, amerikiečių niais nuo 18 vai. (t. y. 6 vai.
vakaro). Ir sekmadieniais po
piečių metų kurie vyksta nuo
15 vai. ligi 18 vai. Paaiškini
Greitu laiku Vila Zelinoje, Av. Zelina, 654
mai, lietuvių kalboje. Groja
liet, plokštelių muzika -Įėji
mas laisvas visiems.
bus atidaryta garsaus fotografo Giluco
Popiečių vedėjas
«

iš Kauno.

Foto Atelier. Darbas tobulas ir greitas.
ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA
t

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

B cntistas

— S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
>
3
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių ind>

Clínica Dentária Popular
“£ão Judas laitu”

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

. Augusto Ribeiro Leite

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

Vila Zelina

DIURNA

t

— Liepos m. 13 d. Kazys
Radzevičius prie statybos
dangoraižio «Eifel», Praça da
Republica, S. Pauly, neišlaiky
damas lygsvaros, iš 14 aukšto
nukrito sunkiai susižeidamas.
Bevežant ligoninėn mirė.

E

NOTURNA

— Parduodamas geras skly
pas žemės (330 kv. metrų)
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua
Monteiro Soares Filho (buvu
šioj penktoj gatvė) greta nr.
105. Kaina 500 kruzeirų vie
enas metras. Teirautis šiuo
adresu: Rua Venda Nova 157z
pas Balį Rimkų.

PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS
Geroje vietoje, ant kampo
rua Ibitirama ir Av. Zelina.
Kartu parduodami reikalingi
įrankiai automobilių bei sunk
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika
lingoms informacijoms gauti
kreiptis adresu: rua Ibitirama
905, V. Prudente.

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

